
Belastingsreglement en reglement betreffende de vergoedingen op 
het 
lijkenvervoer, het huren van wachtkelders, het verblijf in de 
lijkenbewaarplaats, het gebruik van grafkelders en 
basisomlijstingen en opgravingen. 

A. LIJKENVERVOER

Artikel 1.- De gemeente Anderlecht belast zich, op aanvraag van de betrokken families, 
met het vervoer,  naar om het even welke plaats in het land, van de lichamen van de 
personen, gestorven op haar grondgebied of erheen gebracht na hun overlijden in een 
andere gemeente, alsook van de op de gemeentebegraafplaats opgegraven lijken.

De gemeente voert geen lijkenvervoer buiten de grenzen van het koninkrijk uit.

Het gebruik van het gemeentelijk materieel is facultatief.  De families hebben de keuze 
tussen een gemeentelijke lijkwagen of diegene van een private onderneming.

 
Artikel  1bis.- Elke  ophaling  en  vervoer  van  stoffelijke  overschotten,  op  basis  van  een 
politievordering, van personen overleden op de openbare weg, ten huize of iedere andere 
openbare of private plaats, naar het gemeentelijk mortuarium, zal uitgevoerd worden door 
een  firma  hiervoor  aangeduid  door  het  college  van  burgemeester  en  schepenen.  De 
kosten die hieruit voortvloeien, zullen teruggevorderd worden door het gemeentebestuur 
bij de familie of iedere andere persoon bevoegd om in de lijkbezorging te voorzien.
 
Indien  de  begrafenis  uitgevoerd  wordt  door  een  private  onderneming,  wordt  het 
lijkenvervoer van het gerechtelijk geneeskundig instituut naar het gemeentelijk mortuarium 
uitgevoerd  door  een  firma  hiertoe  aangeduid  door  het  college  van  burgemeester  en 
schepenen.  De  kosten  hieruit  voortvloeiend  zullen  teruggevorderd  worden  door  het 
gemeentebestuur bij de familie of ieder persoon die voorziet in de begrafenis.
 
Artikel 2.- Naast de belasting vastgesteld voor het gebruik van de gemeentelijke lijkwagen, 
is een vergoeding verschuldigd van 4 EUR per kilometer, gerekend vanaf de grens van de 
gemeente, terugkeer niet betaald, zonder dat deze vergoeding minder dan 75 EUR mag 
bedragen.
 
Deze  bijdrage  wordt  beperkt  tot  25  EUR  voor  het  vervoer  naar  het  Intercommunaal 
Crematorium van Brussel, Stillelaan 61 te 1180 Brussel.
 
Artikel 4.- Er wordt aan de familie de zorg overgelaten te beslissen of de gemeentelijke 
lijkwagen al  dan niet  van godsdienstige of filosofische kentekens zal  worden voorzien. 
Gebeurlijk zal het plaatsen van dergelijke tekens geen aanleiding geven tot het betalen 
van enige vergoeding. 
Indien  deze  versieringen  van  de  gebruikelijke  gewoonte  afwijken,  dienen  zij  door  de 
families en op hun kosten bezorgd te worden. Zij worden slechts aanvaard indien zij op de  
gemeentelijke lijkwagens geplaatst kunnen worden.
 
Artikel 5.- De prijs van het vervoer met een gemeentelijke lijkwagen wordt vastgesteld op 
200 EUR voor personen van zeven jaar en ouder en op 125 EUR voor kinderen jonger 



dan zeven jaar.
 
Deze belasting wordt met 50 % verhoogd indien, op aanvraag van de familie, sierpluimen 
op de lijkwagen worden geplaatst.  Dragen,  door  een beambte van de dienst,  van het 
stoffelijk  overschot  van  kinderen  van  minder  dan  één  maand,  van  doodgeborenen  of 
foetussen : 75 EUR.
 
Artikel 6.- De prijs van het vervoer bepaald door artikel 5 omvat het vervoer van lijken :
 
1   tot de gemeentebegraafplaats ;
2   tot de grens van het grondgebied van de gemeente ;
3   tot  de  parochiale  kerk  of  in  een andere  godsdienstige  plaats  erkend door  de  wet 

gelegen  op  het  grondgebied  van  Anderlecht;  indien  na  de  godsdienstige 
plechtigheid het vervoer verder geschiedt door middel van een lijkkoets van een 
private onderneming.

 
Het  vervoer  van  lijken  van  het  sterfhuis  tot  een  onder  1   en 
2 bovenvermelde plaats geschiedt in geval van kerkelijke begrafenis, stapvoets tot aan 
de kerk of in een andere godsdienstige plaats erkend door de wet van de parochie waarin 
het sterfhuis zich bevindt, vervolgens met de snelheid van het autoverkeer. In geval van 
burgerlijke begrafenis mag een dergelijk traject in overleg met de familie afgelegd worden.
 
Behalve in geval  van overmacht of  onvoorzienbare gebeurtenis,  mag de duur van het 
vervoer 1.30' uur niet overschrijden, te rekenen vanaf het ogenblik van vertrek aan het  
sterfhuis  tot  en  met  de  aankomst  aan  de  begraafplaats.  Indien  deze  tijdslimiet 
overschreden wordt, zal een bijkomende som van 50 EUR gevorderd worden per half uur 
of voor elk aangevangen half uur.
 
Artikel  7.- Het  gemeentebestuur  staat  in  voor  het  vervoer  van  behoeftigen  naar  de 
begraafplaats.  Voor  de  behoeftige  personen,  die  bij  leven  een  verklaring  van  laatste 
wilsbeschikking  gericht  hebben  tot  de  ambtenaar  van  de  Burgerlijke  Stand  van  hun 
gemeente, overeenkomstig de wet van 28 december 1989, staat het gemeentebestuur in 
voor het vervoer naar het crematorium, Stillelaan 61 te 1180 Brussel.
Indien  er  overgegaan  wordt  tot  terugvordering  van  de  kosten  gedragen  door  het 
gemeentebestuur  bij  de  familie  van  de  behoeftige  persoon,  zal  het  bedrag  met  15% 
verhoogd worden voor administratieve kosten.
 

Artikel 8.- Alle gemeentelijke lijkwagens worden vergezeld, behalve de begrafenisleider, 
volgens de noodwendigheden van de dienst, door twee dragers voor de lijkstoeten van 
personen van 7 jaar en meer, en één drager voor de lijkstoeten van kinderen beneden 7 
jaar.

In geval er gebruik zou worden gemaakt van een lijkwagen van een private onderneming,  
is een bedrag van 100 EUR verschuldigd voor het dragen van het lijk door twee dragers 
op het grondgebied van de gemeente. Op aanvraag van de familie zal er een belasting 
van 200 EUR geïnd worden voor 4 dragers, hetzij  50 EUR per drager, voor het in- en 
uitladen van een lijk en iedere andere prestatie bij een kerk of iedere andere godsdienstige 
plaats erkend door de wet gelegen op het grondgebied van de gemeente. De belastingen 
zijn niet verschuldigd indien deze dragers om eender welke reden niet ter beschikking 
kunnen gesteld worden. De private onderneming is dan vrij de dienst te verzekeren met 
zijn  eigen  personeel.  Doch  zullen  deze  belastingen  verdubbeld  worden  indien  de 
prestaties gebeuren voor 8 uur en na 16 uur 30.



 
Artikel  9.- Indien,  wegens  het  gewicht  van  de  lijkkist  of  wegens  een  andere  oorzaak 
waarvoor  het  bestuur  niet  aansprakelijk  is,  het  gewone  aantal  dragers  verhoogd 
moet worden, zal ten bate van de gemeente, een belasting van 50 EUR per bijkomende 
drager worden geïnd.
 
Er zal eveneens een belasting van 50 EUR per drager worden geïnd voor alle prestaties 
van het personeel van de begrafenissen voor het afzetten van een lijk komende uit een 
andere gemeente, aan een sterfhuis, een kerk of een andere godsdientige plaats erkend 
door de wet gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 
Artikel 11.- Voor het vervoer met een gemeentelijke lijkwagen vóór 8 uur of na 16 uur 30 
(uur van de lichting van het lichaam), wordt een bijkomende belasting van 200 EUR geïnd.
 
De belasting waarvan sprake in de eerste alinea van onderhavig artikel is van toepassing 
op  het  vervoer  van  lijken,  zelfs  uitgevoerd  met  materieel  dat  niet  aan  de  gemeente 
toebehoort.
 
Zij is nochtans niet verschuldigd wanneer het uur van de lichting van het lijk opgelegd 
werd door het bestuur.
 
Artikel 13.- Een belasting van 75 EUR zal geïnd worden voor het nakijken van de kisting 
en van de sluiting van de lijkkist wanneer het gaat om :

1. een lijk bestemd voor crematie
2. wanneer een private onderneming instaat voor het vervoer
3. lijken bestemd om naar het buitenland te worden overgebracht

 
De  personen  die  genieten  van  gratis  vervoer  overeenkomstig  andere  reglementaire 
bepalingen, worden vrijgesteld van deze belasting in geval gebruik wordt gemaakt van 
een gemeentelijke lijkwagen.

 
Artikel  21.- Het  gebruik  van  grafkelders  en  basisomlijstingen  opgericht  door  het 
gemeentebestuur  op  de  vergunde  gronden  voor  een  lange  duur  geeft  aanleiding  tot  
betaling van volgende vergoedingen:
 
- grafkelders met zes cellen, voor vijftig jaar : 3500 EUR 
  grafkelders met vier cellen, voor veertig jaar: 2500 EUR 
- grafkelders met twee cellen, voor veertig jaar: 2000 EUR
- basisomlijstingen voor vijftig jaar : 800 EUR 
  basisomlijstingen voor dertig jaar : 800 EUR 
 
Artikel 22.- Een belasting van 375 EUR wordt geïnd voor elke opgraving van een lijk of 
asurne en een belasting van 175 EUR indien het gaat om de opgraving van een kind 
jonger dan 7 jaar.

Deze belasting wordt verminderd tot 50 EUR indien het de opgraving van een urne in columbarium betreft.  Deze belasting is 
niet verschuldigd indien er overgegaan wordt tot de aankoop van een vergunning van gelijke of hogere duur.

 
Onderhavig reglement zal in voege treden op 1 januari 2017 voor een termijn van 5 jaar 
verstrijkend op 31 décember 2021.
 
De beraadslaging zal worden voorgelegd aan de bevoegde toeziende overheid.
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